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NESTLÉ Yogolino sárgabarackos bébidesszert
A Nestlé Yogolino tejalapú sárgabarackos bébidesszert kiváló választás tízóraira, uzsonnára vagy akár
desszertnek. A babák tápanyagszükségletéhez igazított összetétel?, krémesen lágy bébidesszert
fogyasztása hozzájárul az ajánlott napi tej és tejtermék beviteléhez. Természetes kalciumforrás,
kalciumtartalma hozzájárul gyermeked csontjainak megfelel? növekedéséhez és fejl?déséhez. A speciális
h?kezelési eljárásnak köszönhet?en h?tést nem igényel, így praktikusan bárhová magaddal viheted,
legyen rövidebb vagy hosszabb utazás.
Kattints a vásárláshoz
https://www.nestlebaba.hu/nestle-yogolino-sargabarackos-bebidesszert [1]
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Nestlé Yogolino [6]

NESTLÉ Yogolino sárgabarackos bébidesszert
A Nestlé Yogolino tejalapú sárgabarackos bébidesszert kiváló választás tízóraira, uzsonnára vagy akár
desszertnek. A babák tápanyagszükségletéhez igazított összetétel?, krémesen lágy bébidesszert
fogyasztása hozzájárul az ajánlott napi tej és tejtermék beviteléhez. Természetes kalciumforrás,
kalciumtartalma hozzájárul gyermeked csontjainak megfelel? növekedéséhez és fejl?déséhez. A speciális
h?kezelési eljárásnak köszönhet?en h?tést nem igényel, így praktikusan bárhová magaddal viheted,
legyen rövidebb vagy hosszabb utazás.
Kattints a vásárláshoz
6 hónapos kortól adható. A változatos és kiegyensúlyozott étrend, az egészséges életmód
nélkülözhetetlen az egészség meg?rzéséhez.
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Nyomtatás [1]
Megosztás

Összetev?k

Nettó tömeg: 4x100g=400g
Allergiával kapcsolatos információk: Gluténmentes, tejet tartalmaz.

Allergének
A termék tejet tartalmaz.
Tulajdonságok és el?nyök
TERMÉSZETES KALCIUMFORRÁS
A gyermekek csontjainak megfelel? növekedéséhez és fejl?déséhez szükség van kalciumra.

TARTÓSÍTÓSZER ÉS SZÍNEZÉK MENTES*
*Sárgabarackos bébidesszertünk az el?írásoknak megfelel?en nem tartalmaz tartósítószert és
színezékeket.
GLUTÉNMENTES
Bébidesszertünk gluténmentes, így gluténérzékeny babák számára is megfelel? köztes étkezést
biztosíthat.
Összetétel
Elkészítés, adagolás, tárolás
További ízesítések, kiszerelések
Kapcsolat

Fehérje az anyatejben
Egészséges fehérjebevitel a baba növekedéséhez
Egészséges fehérjebevitel a babám súlyához
Fehérje min?sége és mennyisége
Fehérje szerepe a baba növekedésében és fejl?désében
Fehérje szerepe az allergia ellen
Gy?ztes formula
Drupal alapú webhely
Forrás webcím: https://www.nestlebaba.hu/nestle-yogolino-sargabarackos-bebidesszert
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